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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 16. 4. 2013 DO 15. 7. 2013

LEGAL ACTUALITIES DURING 16. 4. 2013–15. 7. 2013

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za-
řazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky od-
běru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací  
s azbestem a biologickými činiteli

Mění se v  příloze č. 1 vyhlášky kritéria pro zařazování 
prací do kategorií a v příloze č. 2 limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů.

Uveřejněno v částce 48/2013 Sbírky zákonů, rozesláno (platnost 
ode dne): 30. 4. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2013.

Sdělení č. 195/2013 Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, 
zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014

Metodický návod – Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů 
akutní lůžkové péče

V návaznosti na § 80 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví na základě doporučení Národní imuni-
zační komise antigenní složení očkovacích látek pro 
pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014.

Uveřejněno v částce 81/2013 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 12. 7. 2013.

Účinnosti nabývá dnem 12. 7. 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Do přílohy XIV (seznam látek podléhajících povolení) 
se zahrnují nové látky.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 108, platnost 
ode dne: 21. 4. 2013.

Nařízení se použije ode dne 21. 4. 2013.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků 
povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012

Prováděcí nařízení v návaznosti na čl. 50 odst. 2 na-
řízení (EU) č. 528/2012 stanoví podrobnosti postupu  
v souvislosti s žádostí držitele povolení o změnu povolení 
biocidního přípravku. 

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 109, platnost 
ode dne: 9. 5. 2013.

Nařízení se použije ode dne 1. 9. 2013.

Uveřejněno v částce 2/2013 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané 4. 4. 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 344/2013 ze dne 4. dubna 2013, kterým se mění přílohy II, III, V a VI nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Ke změnám příloh dochází v návaznosti na čl. 31 
odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, a to z dů-
vodu jejich přizpůsobení technickému a vědeckému 
pokroku nebo jako nezbytné opatření na ochranu 
veřejného zdraví, jestliže užití určitých látek v kos-

metických přípravcích představuje potenciální riziko 
pro lidské zdraví.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 114, platnost 
ode dne: 15. 5. 2013.

Nařízení se použije ode dne 11. 7. 2013.
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JUDr. Eva Nekvindová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2013 ze dne 6. května 2013, kterým se stanoví postup pro po-
volování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 528/2012

Nařízení stanoví postup pro případ podání žádosti 
o povolení přípravku, který je totožný s jiným biocid-
ním přípravkem nebo skupinou přípravků, které již 
byly povoleny nebo zaregistrovány, upravuje obsah žá-
dosti, předkládání a schvalování a hodnocení žádosti.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 125, 
platnost ode dne: 27. 5. 2013.

Nařízení se použije ode dne 1. 9. 2013.

Nařízení Komise (EU) č. 483/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

V příloze III nařízení – seznamu látek, které mohou 
být obsaženy v kosmetických přípravcích při dodržení 
stanovených omezení, se doplňuje látka Polidokanol.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 139, platnost 
ode dne: 14. 6. 2013.

Nařízení se použije ode dne 1. 4. 2014.


